GNOE
Blauwe gnoe
Verspreiding:
Voedsel:
Leeftijd:
Gewicht:
Draagtijd:
Aantal jongen:
IUCN-status:

(Connochaetes taurinus)
Oost-Afrika ten zuiden van de
evenaar, tot aan Zuid-Afrika
kort gras
tot 20 jaar
mannetjes 200-275 kg,
vrouwtjes 150-200 kg
8 - 9 maanden
een jong per keer
niet bedreigd

Hoe zie ik er uit?
Geen rund maar een antilope…
Gnoes of wildebeesten, zoals ze ook wel genoemd worden, zijn grote antilopen. Ze
lijken wel iets op een rund en horen dan ook tot de groep van de koe-antilopen. Ze
zijn ongeveer net zo groot als een kleine koe. Het hoofd en de voorste helft van hun
lijf zijn naar verhouding zwaar en lomp. Daardoor vinden de meeste mensen gnoes
niet zo’n elegante verschijning.
Signalement
Mannetjes en vrouwtjes hebben horens die ver
naar buiten staan en naar binnen buigen aan het
eind. De vacht is donkergrijs tot bruingrijs, met
verticale donkere strepen aan de zijkant van de
nek en een deel van het lijf. Ze hebben zwarte
rechtop-staande manen en veel haar op de platte
voorkant van het hoofd. Ook in de hals groeien
lange haren die, afhankelijk van het gebied waarin
ze leven, wit tot zwart kunnen zijn.

Twee soorten
Naast de blauwe gnoe bestaat er nog een andere soort gnoe. Dit is de zwarte gnoe
ofwel witstaartgnoe. En zoals de namen al aangeven heeft die een veel donkerde
vacht en een hele lichte staart. Deze soort gnoe leeft alleen in zuidelijk Afrika, nog
zuidelijker dan de blauwe gnoe. De leefgebieden van deze beide soorten
overlappen niet.

Waar woon ik?
De blauwe gnoe leeft in Kenia, Tanzania, Mozambique en westelijk tot midden

Namibië, in het noordelijkste randje van Zuid-Afrika. Gnoes leven op de savanne.
Dat zijn gebieden met gras en af en toe wat struiken en bomen. Gnoes houden zich
het liefst op in gebieden met kort gras. Ook moet er water in de buurt zijn, want ze
moeten op zijn minst om de dag drinken.

Wat eet ik?
Kort gras
Blauwe gnoes lusten kort gras, tot 10 cm hoog. Als er genoeg regen valt, kan het
gras dat ze hebben afgegraasd weer snel aangroeien. De gnoes hebben dan
telkens genoeg te eten in de buurt. Bij droogte groeit het gras niet zo snel en dan
trekken de gnoes weg. Ze gaan op zoek naar gebieden waar ze wel voldoende
eten kunnen vinden. Ze drinken dan dagelijks. Maar ze kunnen, als het moet, ook
wel een paar dagen zonder water.
Snel eten en rustig kauwen
Gnoes zijn herkauwers. Een herkauwer heeft vier magen, die zorgen voor een
goede vertering van plantaardig voedsel. Zo wordt elke hap gras meteen
doorgeslikt en komt dan in de eerste twee magen. Vervolgens komt het
halfverteerde voedsel weer terug in de bek om het goed gekauwd te kunnen
worden. Daarna wordt de voedselbrij weer doorgeslikt en komt in de twee andere
magen.

Mijn familie en ik
Honkvast…
Hoe gnoes leven, hangt erg af van het voedselaanbod in hun leefgebied en het
seizoen. Is er het hele jaar door gras te vinden, dan blijven ze in een gebied. De
mannetjes hebben daar elk hun eigen territorium. De vrouwtje leven in groepjes van
een stuk of acht dieren met hun jongen. Deze groepjes trekken rond en passeren
daarbij de territoria van verschillende mannetjes. Dit is bijvoorbeeld zo in de Ngorongoro-krater in Tanzania.
…of grote reizigers
In andere gebieden is het een deel van het jaar
heel droog. Er is dan niet genoeg gras te vinden..
Hier sluiten de kleinere groepjes zich aaneen tot
hele grote groepen die samen gaan trekken. De
volwassen mannen zijn dan niet meer territoriaal
en reizen met de vrouwen mee. Jongere
mannetjes trekken in vrijgezellenclubjes. Heel
bekend is de grote trek van de gnoes op de grens
van Kenia en Tanzania. Hier reizen wel een
miljoen dieren langzaam met de regen mee. Een
enkele reis duurt maandenlang en gaat over zo’n 1500 km. Aan het doel

aangekomen verblijven de gnoes een tijd lang op een plek, en dan trekken ze weer
terug. Zo zijn ze eigenlijk het grootste deel van het jaar op reis.
De in zuidelijk Afrika levende gnoes trekken ook, maar dan in groepen van een
paar honderd dieren.

Onderweg een eigen plekje
Tijdens de trek vormen de mannetjes telkens als de kudde stilstaat om te grazen
kleine, tijdelijke teritoria rond een groep vrouwtjes. Zij doen dit door te roepen en
door op de grond te stampen en te krabben. Ze plassen en poepen op de grens
van hun gebied en smeren geurstoffen, uit een
klier onder het oog, aan de grond. De mannetjes
proberen zoveel mogelijk trekkende vrouwtjes in
hun territorium te houden. Tegen de mannetjes die
hun eigen territorium in de buurt hebben, wordt
veel gedreigd.
Babyboom
De gnoes paren aan het einde van het
regenseizoen, als de dieren in topconditie zijn. De
draagtijd is acht tot negen maanden. De jongen
worden allemaal binnen drie weken geboren.
Hierdoor hebben ze een betere kans om te overleven. Roofdieren kunnen namelijk
niet in zo'n korte tijd alle pasgeboren kalfjes opeten. De jongen worden in de groep
geboren en kunnen al na een paar minuten lopen. Iedere moeder herkent haar
eigen kalf aan de geur en jaagt alle andere kalveren uit haar buurt. De jongen
drinken ongeveer vier maanden bij hun moeder.

Help!
Lekker gnoe
Gnoes hebben veel natuurlijke vijanden. Bijvoorbeeld leeuwen, luipaarden, hyena’s
en Afrikaanse wilde honden jagen op gnoes. In de gebieden waar gnoes trekken,
volgen de roofdieren de grote kuddes gewoon. Zo zijn ze altijd in de buurt van hun
maaltje.
Gnoe of koe?
De aantallen van de meeste grote zoogdieren in Afrika zijn de afgelopen tientallen
jaren (sterk) afgenomen. Het aantal gnoes in de reservaten (beschermde gebieden)
in Afrika is toegenomen. In de echte vrije natuur zijn het er echter steeds minder
geworden. Dit heeft veel te maken met de mens die in het leefgebied van de gnoe
is gaan wonen. Ze hebben overal grote hekken geplaatst om de landbouwgebieden
te beschermen en blokkeren zo de trekroutes van de gnoes. Maar ook de veeteelt
is een bedreiging omdat de koeien voedselconcurrenten zijn.

Wist je dat…
…de kalveren de eerste twee dagen alles volgen wat
beweegt?
De moeder moet dus goed opletten dat haar jong haar blijft
volgen en niet per ongeluk een andere gnoe of zelfs een
roofdier.
… een rivier oversteken voor gnoes best gevaarlijk is?
Op de grote trek moeten de gnoes de Mara-rivier
oversteken. Daar liggen heel veel krokodillen te wachten,
totdat ze een lekkere gnoe praktisch voor de neus hebben
lopen. Smullen voor de krokodillen, maar lastig voor de
gnoes!
… witstaartgnoes al bijna uitgestorven waren? Door de jacht waren er zo’n
honderd jaar geleden nog maar heel weinig over. Gelukkig zijn de witstaartgnoes
nu goed beschermd, en is hun aantal inmiddels weer toegenomen. Toch leven ze
alleen nog maar in reservaten.

Wil jij weten, in welke dierentuin je deze diersoort in het echt kunt zien?
Gebruik dan de ‘Dierzoeker’ op www.nvddierentuinen.nl

